UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

Số: 135/QĐ-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày04 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng
đối với Nguyễn Thanh Liêm
CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán
bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
Trên cơ sở ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 2484/SNV-CCVC ngày
27/11/2020 và đề xuất của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với ông Nguyễn Thanh
Liêm, chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân
dân tỉnh.
Ngạch lương đang hưởng: Chuyên viên; mã số: 01.003; bậc: 4/9; hệ số: 3,33
kể từ ngày 01/4/2018.
Nay nâng lên bậc: 5/9; hệ số: 3,66 kể từ ngày 01/10/2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng: Hành chính - Tổ chức; Quản trị - Tài vụ và ông
Nguyễn Thanh Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Kho bạc NN Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, HCTC (03 bản).
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